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Running day 2019
Ook dit jaar organiseert Sportteam Meppel Actief samen met AV de Sprinter en de SNS bank

de Running Day 2019! De Running Day wordt gezien als voorbereiding op de Meppel City Kids Run, die plaats 
vindt op zondag 19 mei 2019.

 
Op woensdagmiddag 3 april van 13.30u tot 16.00 uur kunnen kinderen uit de groepen 1 t/m 8

laten zien hoe snel ze kunnen sprinten en hoe hard ze een crossloop kunnen rennen. Per
leeftijdscategorie worden er twee sprints getrokken van 40 en 60 meter. Daarnaast

rennen de kinderen uit de groepen 1 en 2 een crossloop van 200 meter, de groepen 3 t/m 6
een crossloop van 1000 meter en de groepen 7 en 8 rennen een crossloop van 2000 meter.

Je bent deze middag van harte welkom om de kinderen aan te moedigen!

Meer informatie vind je hier

Alvast inschrijven voor de Meppel City Kids Run? Klik dan hier

Onderzoek senioren
De buurstsportcoaches van Meppel Actief 
richten zich naast de doelgroep jeugd ook 
op andere doelgroepen, waaronder 
senioren. Door vierdejaars Sportkunde 
student Tim Snijder is een afstudeer-
onderzoek uitgevoerd en het rapport 
Haalbaarheid van een Sociaal Vitaal 
programma in de gemeente Meppel 
geschreven.
 
Het programma Sociaal Vitaal weet op 
effectieve wijze inactiviteit, eenzaamheid 
en verminderde zelfredzaamheid onder de 
doelgroep kwetsbare senioren te 
bestrijden.
 
In het afstudeeronderzoek van Tim zijn 
wensen en behoeften, financiën en 
draagvlak onder samenwerkingspartners 
uitgewerkt. Komend jaar wordt er gekeken 
naar mogelijkheden om het Sociaal Vitaal 
programma in Meppel uit te voeren voor de 
doelgroep kwetsbare senioren.

Gezond weetje: druiven als pauzehapje
Druiven zijn lekker, maar bevatten veel suikers. Toch kan je 

ze gewoon blijven eten. Ze bevatten namelijk ook veel 
vitamine B en C, wat goed is voor je weerstand!

 
Vanaf april 2019 zullen de wijksporten weer buiten

worden gegeven. Dit geldt voor de scholen in het centrum, 
Oosterboer, Haveltermade en berggierslanden-koedijkslanden. 

 
Studenten en buurtsportcoaches van Meppel Actief hebben de 

kinderen laten weten waar de wijksporten worden gegeven.
 

Meppel Actief vindt het belangrijk dat kinderen meer blijven sporten 
en/of bewegen en wilt op deze manier kinderen extra prikkelen.

Wijksport vanaf april weer buiten

http://www.meppelcityrun.nl/nl/sns-kidsrun/
https://meppelactief.nl/agenda-item/running-day/
http://www.meppelcityrun.nl/nl/sns-kidsrun/


Onderzoek naar alcohol- en middelengebruik

Ook 'Eet groente' workshops 
voor de groepen 1 en 2
Kinderen eten vaak nog te weinig groenten. Vorig jaar zijn er in de gemeente 
Meppel 'Eet groente' workshops gegeven aan de groepen 5 t/m 8. Het is 
natuurlijk ook belangrijk dat de jongere doelgroepen hiermee in aanraking komen. 
Daarom wordt er op dit moment door Sabrina, vierdejaars student Voeding & 
Diëtetiek een 'Eet groente' workshop ontwikkeld voor de groepen 1 en 2.
Dit zal een interactieve workshop zijn, waarbij de kinderen worden uitgedaagd 
actief mee te denken over groenten. De workshop zal bestaan uit verschillende 
onderdelen, zodat de kinderen de gehele workshop door worden geprikkeld om 
mee te blijven doen.
 
Scholen kunnen zich hier binnenkort voor aanmelden.

Op 11 maart 2019 is tijdens het 
Sportgala Drenthe de Rabobank 
Publieksprijs voor de tweede keer 
uitgereikt. Dit jaar ging de 
publieksprijs naar 
volleybalvereniging Sudosa-
Desto uit Assen.
 
De publieksprijs is bedacht om de 
belangrijke maatschappelijke 
rollen van verenigingen te 
benadrukken.
 
Naast de publieksprijs zijn ook de 
andere prijzen uitgereikt; namelijk 
de sportploeg van het jaar, 
sportman- en vrouw, het 
sporttalent en de sportprijs van 
het jaar.
Benieuwd wie dit zijn geworden? 
Klik hier voor meer informatie.

Winnaar Rabobank 
Publieksprijs

Liset ten Hoeve, vierdejaars Sportkunde student aan de Hanzehogeschool te 
Groningen doet voor JOGG Meppel een onderzoek naar het alcohol- en 

middelengebruik onder jongeren tussen de 12 en 15 jaar in de gemeente Meppel. Dit 
onderzoek is een onderdeel van haar afstudeerstage bij JOGG Meppel. 

 
De afgelopen weken is Liset druk bezig geweest om de resultaten voor het onderzoek 

te verzamelen. Het doel van het onderzoek is om het alcohol en middelengebruik 
onder jongeren te verminderen en bewustwording te creëren in het gedrag ten aanzien 

van een gezonde leefstijl.

Ruim 750 leerlingen uit groep 7 en 8 van 
basisscholen uit de gemeente Meppel 

hebben in de maand maart gestreden om de 
Survival Cup 2019. De kinderen trotseerden 
op de Survivalbaan in Havelte regen, wind 
en natuurlijk een hoop modder om zoveel 

mogelijk punten te verdienen om met de klas 
de eerste plaats binnen te slepen. De 

Survival Cup duurt nog tot de laatste week 
van maart. In de eerste week van april maakt 

Meppel Actief de winnaar bekend.
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Afsluiting kindermenu 2.0

Waterpolo toernooimiddagen zeer geslaagd

Ruim 200 kinderen voor het 
knotshockeytoernooi Meppel 2019

Eerste politiekids uit Meppel gediplomeerd

Klik hieronder om te zien 
wat we de afgelopen periode 

nog meer hebben gedaan!

http://www.meppelcityrun.nl/nl/sns-kidsrun/
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/144979/Dit-zijn-de-winnaars-van-het-Sportgala-Drenthe
https://meppelactief.nl/wethouder-jaap-van-der-haar-reikt-kindermenu-2-0-prijs-uit-aan-de-winnende-klas-van-obs-de-woldstroom/
https://meppelactief.nl/mzpc-de-reest-heeft-samen-met-sportteam-meppel-actief-twee-geslaagde-waterpolo-toernooimiddagen-georganiseerd/
https://meppelactief.nl/ruim-200-deelnemers-aan-het-knotshockey-toernooi-meppel-actief-2019/
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/meppel/991016/politiekids-zijn-trots-op-hun-diploma.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

